A fény és a
természet
szülötte
Ablakunkban az innováció

Miért
az

válasszuk

A KLÍMAVÁLTOZÁSRA ADOTT
EGYETLEN LEHETSÉGES VÁ−
LASZ A KÖRNYEZET− ÉS
ENERGIATUDATOS SZEMLÉ−
LETMÓD.

nyílászárót?

Az M−OC 6 légkamrás nyílászárók széles körben elterjedt
profilkonstrukcióból állnak össze, melyet opcionálisan az
Ön személyes igényeihez alakítunk
Az M−OC nyílászárók jelentősen emelik
lakásának komfortját, így az csendesebbé és
otthonosabbá válik
A profil belső kamráinak kialakításánál egyik
legfőbb szempont volt a kényelem és a stabil−
itás, így az M−OC nyílászárója biztosan
hosszan áll majd az Ön szolgálatában
Az M−OC nyílászárók alap esetben fehér színben készülnek,
de opcionálisan kérhető külső−belső oldalára fa mintás
RENOLIT fólia, illetve a külső oldalára az ACRYL bevonat.
Kettős körbefutó ütközőtömítése megakadályozza a por és a
pollen belső térbe kerülését
24 mm−es 2 rétegű, ill. 36 mm−es 3 rétegű üvegezéssel is
kínáljuk (Ug=1,0 W/m2K és Ug=0,7 W/m2K)
Az M−OC ablakot számos szellőztetési megoldással tudjuk
ellátni (résszellőző, kézi− és automatikusan működő lég−
bevezetők), mely biztosítja lakása levegőjének megfelelő és
állandó cseréjét
Magas fokú biztonság érhető el az opcionálisan kérhető emelt
WK1 és WK2 szintű ROTO NT vasalatokkal, ill. a betörést
gátló biztonsági üvegekkel

AZ EMELKEDŐ ENERGIA
ÁRAK MIATT IS FONTOS
ODAFIGYELNÜNK OTTHO−
NUNK HŐSZIGETELÉSÉNEK
HATÉKONYSÁGÁRA, MELY−
NEK EGYIK LEGFONTOSABB ELEME A NYÍLÁSZÁRÓ.
Az energiatudatos építészethez új épületszerkezetek kifej−
lesztésére van folyamatosan szükség.
A Marshall Ablakgyár elsők között említhető a környezettu−
datos nyílászárók fejlesztésével kapcsolatban.
A Marshall Ablakgyár M−OC termékcsaládjának sikere
annak köszönhető, hogy a magyar piacra szabott 74
mm−es beépítési mélységű kettős ütközőtömítéses nyílás−
zárók (6 kamrás kivitelben) olyan klímatudatos épület−
szerkezetek, amelyek nagy hatásfokkal képesek a külső
környezet szélsőségeit csökkenteni.
A MARSHALL Ablakgyár számtalan kivitelezési változatot
kínál az M−OC ablakrendszere területén:
Bármely közkedvelt nyitási mód, mint a bukó−nyíló, nyíló,
középen felnyíló vagy toló−, emelő–toló szerkezet megva−
lósítható az M−OC rendszerrel.
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nyílászáró jellemzői
1. Hat kamrás rendszer (tok és szárny egyaránt), 74 mm
beépítési mélységű
2. Megerősített vasalat a szárny(ak)ban és a tokban
(ROTO NT alap biztonság)
3. Horganyzott acélmerevítés a tok és a szárny profilokban
4. Tökéletes légzárás a kettős EPDM világosszürke tömítéssel
5. Üvegezés alap esetben 4−16−4 Low−E Plusz Argon
(1.0 W/m2K)
6. Íves üvegezőléccel
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